
Desfrute da conectividade USB
plug-and-play usando um cabo
fat, flexível e resistente a
emaranhados. Além disso,
certificações empresariais
avançadas e integração
aprimorada com plataformas de
chamadas populares1 garantem
uma experiência de reunião
perfeita com qualquer aplicativo
de videoconferência — incluindo
os que você já está usando.

O headset Logitech H650e oferece funcionalidade e estilo. Este é 
um fone de ouvido prossional com processamento de sinal digital, 
cancelamento de eco acústico, áudio de banda larga, equalizador 
dinâmico e microfone com cancelamento de ruído. Tudo para tornar 
suas chamadas o mais produtivas e confortáveis possível.

Perfeito para pessoas que precisam de um headset para fazer 
chamadas do computador, o Logitech H650e possui controles 
intuitivos integrados para ajustar o volume e uma luz LED brilhante 
que permite que outras pessoas saibam que você está em uma 
chamada.

FICHA TÉCNICA

LOGITECH USB 
HEADSET H650e



Conectividade Tipo USB-A

Áudio

Tipo de microfone Microfone bidirecional ECM com redução de ruídos

Braço de microfone exível Gire o braço para cima ou para baixo e dobre-o para a esquerda ou direita para aproximá-lo da boca.

Qualidade de som Áudio de banda larga real e processamento de sinal digital (DSP)

Proteção acústica Proteção contra sons acima de 115 dBA, compatível com EN60950-1

Facilidade de uso

Controles integrados
Atenda/encerre chamadas e ajuste o volume com os controles integrados no fone. O botão para aumentar o volume 
foi desenvolvido estrategicamente com uma altura superior aos demais, permitindo que você controle a chamada sem 
desviar o olhar do seu trabalho.

Estado sem áudio Ative/desative chamadas de controles integrados. Uma luz LED vermelha que pode ser vista durante o uso do 
headset permite detectar visualmente o estado sem áudio.

Luz indicadora
de chamada

Um LED indicador na parte traseira do braço do microfone fornece um alerta visual para que as pessoas que estão 
atrás de você saibam que você está em uma chamada.

Cabo livre de
emaranhamento Um cabo plano e exível evita emaranhamentos, para que você nunca se enrole durante as suas chamadas.

Materiais prossionais
Arco de cabeça acolchoado de couro sintético e fones acolchoados, além de uma resistente composição em nylon 
TR90, um material mais durável que o ABS, com um nível mais alto de resistência aos produtos químicos do dia a 
dia, incluindo spray para cabelos e protetor solar.

Certicados para
empresas Certicações

Certicado para Skype for Business, Cisco Jabber, e Microsoft Teams para o H650e1. Compatível também com outras 
plataformas de chamadas conhecidas como BlueJeans, BroadSoft®, Google Voice™, GoToMeeting™, Microsoft 
Teams®, Vidyo™ e Zoom™.

Geral

Código do produto H650e Mono: 981-000513 
H650e Dual: 981-000518

Dimensões e peso

H650e Mono
174 x 165 x 50 mm
(6.75 x 6.5 x 2 in)
93 g/3.3 oz

H650e Dual
174 x 165 x 50 mm
(6.75 x 6.5 x 2 in)
120 g/4.2 oz

Comprimento do cabo
2,1 m (6,9 ft)

Embalagem
185.3 x 202.5 x 62.5 mm
(7.1 x 8 x 2.5 in)
175 g/6.2 oz

Conteúdo da caixa Headset Logitech H650e, guia de início rápido, informações de garantia y bolsa para transporte

Garantia Garantia de hardware limitada de dois anos

Os controles integrados permitem atender/encerrar chamadas facilmente, 
ajustar o volume para cima/para baixo e silenciar/reativar chamadas.

As luzes indicadoras de LED fornecem conrmação visual do status da 
chamada, mudo e chamadas recebidas.

Cancelamento de eco acústico e microfone com cancelamento de ruído 
otimizado para que você possa ouvir e ser ouvido em espaços de trabalho 
barulhentos.
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1  Para compatibilidade Cisco, consulte www.logitech.com/ciscocompatibility para 
obter a versão mais recente.
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